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Editorial

Máj je mesiacom lásky.

Druhá májová nedeľa nám kaţdoročne 

pripomína jeden z najkrajších darov, 

ktoré človek má – dar milujúcej a 

starostlivej matky. Myslím si, ţe sa ani  

nedajú sa nájsť slová, ktorými by sme 

chceli vyjadriť ako veľmi svoju mamu 

ľúbime.  Slová, ktorými by sme im 

vyjadrili hlbokú vďaku za všetko, čo 

pre nás robia. 

A preto našim drahým mamičkám 

povedzme aspoň to jednoduché a 

vrúcne ĎAKUJEM za všetkých nás, 

za všetkých synov a všetky dcéry...  

Nech nás sprevádzajú na našich 

kľukatých cestách ţivota aj naďalej. 

Nech cítime ich lásku , starostlivosť 

i obetu kaţdý deň. 

A preto ešte raz všetkým mamám 

povieme ĎAKUJEME a  srdiečko na 

dlani Vám ponúkame.
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Rozhovor
(dnes s pani učiteľkou Lydkou Kovaříkovou)

Páči sa Vám práca učiteľa?

Áno, veľmi.

Prečo ste sa pre ňu rozhodli?

Mám rada deti, rada s nimi pracujem a 
teší ma, keď im môžem niečo 
odovzdať.

Keby ste neboli učiteľkou, čím by ste 
boli?

Zverolekárkou.

Koľko ste uţ dali pätiek?

Veľmi málo, dávam ich nerada.

Ako trávite voľný čas? 

So svojou rodinou lozíme po skalách, 
jazdíme na koňoch, lyžujeme...

Máte rada zvieratá?

Mám, najradšej mám psov a kone.

Ďakujeme za rozhovor. 



Oznamy

Sviatky a medzinárodné dni v máji

1. máj – Sviatok práce

3. máj – Svetový deň slobody tlače

Deň slnka

4. máj – Deň hasičov

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom

Medzinárodný deň červeného kríža

11. máj – Medzinárodný deň sťahovavých         

vtákov

15. máj – Svetový deň rodiny

26. máj - Medzinárodný deň mlieka

27. máj – Deň bez mobilov

31. máj – Svetový deň bez tabaku

Kto má sviatok? 

Meniny v máji oslávia

7. máj - Monika Vašková 

26. máj – Dušan Parči

Narodeniny v máji oslávia

4. máj 1997 –Tomáš Galandák 13 rokov

4. máj 1997 – Alžbeta Vernerová – 13 rokov

6. máj 1998 – Pavol Tomášik – 12 rokov

17. máj 1994 – Silvestre Miták – 16 rokov

21. máj 1993 – Milan Demeter – 17 rokov

23. máj 2000 – Dušan Parči – 10 rokov

30. máj 1996 – Nikola Gažová – 14 rokov 

20. máj – p uč. Vierka Švecová

20. máj – p. uč. Daniela Klimeková

23. máj – p. uč. Gabriela Barszczová

Oznamy, aktivity

sviatky, blahoţelania



Aktivity

Naše pracovné vyučovanie

Pracujeme 

v drevodielni 

a v hrnčiarskej 

dielni



Aktivity
Máme šikovné ruky....

zlatý slávik

superstar
Páčia sa Vám  tieto košíčky a svietniky?

Radi Vám pri ich výrobe pomôţeme.

Tieto vyrobili naši ôsmaci.

Aj toto sú práce našich

ôsmakov a deviatakov.

Takto vidia svoje ruky.



AktivityAktivity
Deň Zeme

Aj my máme radi jablkovú šťavu

a tak si u nás kaţdý deň na nej 

pochutnávame.

A keď sa posilníme, potom

máme veľa energie a zatancujeme si. 

Takto sme tancovali na programe

venovanému Dňu Zeme. 



• Boli sme na krásnej prezentácii o našej planéte....

Aktivity
Deň Zeme

Našu Zem máme radi a preto si ju chránime...



Aktivity
Deň Zeme

Do čistenia sme sa zapojili všetci. Pomáhalo nám aj slniečko, ktoré v ten deň 

príjemne hrialo. 



Aktivity
Deň Rómov

Superstar

Školské kolo Superstar

Naša porota pri dôleţitej práci.

Náš hosť...



Naše deti sa zúčastňujú pravidelne speváckych súťaţí. Tieto sa konali 

v Senici a v Trenčíne.

Aktivity
Zlatý slávik

Veronika Pihýková
Táňa Mocková

Milan Gaţo

Senica

Trenčín



Aktivity
Naša poradňa

Ivanka Matulová je naša školská 

psychologička.

Pani učiteľka Evka Ferková pri práci. 

Nech sa páči, vojdite. Pre všetkých sú dvere otvorené.

Naša , stále usmiata, pani učiteľka

Vladka Gálová.



V mesiaci apríl boli najlepší :

Naj, naj, naj...

Všetci, ktorí sa zapojili do čistenia okolia školy, ihriska 

a okolia materskej školy na sídlisku Hoštáky.

Pochvala patrí Patrikovi Matejkovičovi, Patrikovi Vernerovi, Matejovi Kressovi.



Keď prechádzaš cez cestu,

veľký pozor daj!

Najprv vľavo, potom vpravo

dobre pozeraj! 

A. Pozor, prechod pre chodcov

B. Svetelné signály

C. Kriţovatka

D. Nebezpečné klesanie

E. Ţelezničné priecestie so závorami

F. Ţelezničné priecestie bez závor

G. Prvá pomoc

H. Cestička pre chodcov

I. Podchod alebo nadchod

Dopraváčik

1. Daj prednosť v jazde!

2. Prikázaný smer jazdy

3. Cestička pre cyklistov

4. Zákaz vjazdu všetkých vozidiel 

(v oboch smeroch)

5. Stoj, daj prednosť v jazde!

6. Pozor, deti

7. Zákaz vstupu chodcov

8. Zákaz vjazdu bicyklov

9. Zákaz vjazdu záprahových vozidiel

Zdroj : internet www.zachranari.sk



Glóbus

Zdroj : internet

To je naša zemeguľa, čo sa stále iba gúľa. 

Zaujímavosti o Zemi

Vzdialenosť od povrchu Zeme do jej stredu je 6378 kilometrov.

Teplota v strede Zeme je 3870 stupňov.

Najvyššia teplota bola na Zemi nameraná  v roku 1922 v Afrike :  57,8°

Najniţšia teplota bola na Zemi nameraná v roku 1983 v Antarktíde : - 89°

Kaţdoročne dopadne na Zem 1000 ton hviezdneho prachu.

Prach z africkej Sahary preletí 6000 kilometrov a dostane sa aţ za oceán, 

do Ameriky.

Najvyššie vodopády sú v juţnej Amerike, sú vysoké 979 metrov.

Najdlhšia rieka je Níl v Afrike a meria 6695 kilometrov.

Najväčší oceán je Tichý oceán.

Najrýchlejší víchor bol zaznamenaný v Amerike a fúkal rýchlosťou 513 km/hod.

Na Zemi je 540 sopiek.

Stranu pripravil Palľo Špaldoň

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Europe.svg


Naše príspevky

Ľúbime Vás, naše milé mamičky, mamulienky, mamy...

Roztvorím oči do modrého rána          .
Hej, moje ráno vţdycky modré je.                                 
Belasé nebo má v očiach mama,
belasou nehou vţdy ma zohreje.

Šetrím si korunky, uţ ich mám päť,
kúpim dnes mamičke najkrajší kvet.
Taký kvet červený ako lienka,
ľúbim ťa, ľúbim mamulienka

Do ruky ti kvietok vkladám

moja milá mamička.

Skloň sa ku mne, dám ti ešte

horúci bozk na líčka.

Dnes ti ţelám veľa šťastia,

usmievaj sa celý deň.

Povedz, ţe chceš modré z neba,

zabehnem ti chytro preň.

Mamka moja zlatá, mamka, mamička
Tebe patrí táto skromná kytička
Nech ti povie kaţdý lupienok aj kvet
Ţe si moja mamka, celučký môj svet.

Na svete sú poklady,

ktoré kde-kto hľadá.

Ja však hľadať nemusím,

to, čo mám tak rada.

Netreba mi nádheru

kráľovského zámku,

stačí mi, ţe pri sebe

mám vţdy svoju mamku. 

Zdroj: internet Stranu pripravil Lukáš Pavlík



Zdroj : internet Stranu pripravil Lukáš Pavlík

Hračkáreň

Mamičky naše radi Vás máme, kytičku kvetov z lásky Vám dáme.



Hračkáreň

Hádankáreň

Ja mám štyri nôţky.

Hop sem, hop tam, hopla!

Keď sa dáţdik hustý

z čiernych mrakov spustí,

do vodičky skočím,

aby som nezmokla.

Som taká maličká
kúzelná palička.
Na papieri kúzla stváram.
Presvedčte sa, ţe netáram,
keď ma drţí ručička.

Kaţdé ráno na mňa čakáš.
Uţ mi tečú slinky.
Dovtedy si drţím uško,
kým nepovie moje bruško:
- Dosť tej dobrotinky!

Nie je hus, a nie je sliepka.

Nie je ani mačka.

Vo vodičke na potoku

najradšej sa plačká.

Poţul by som barana.

Ale ty sa nedáš poţuť,

čo by ťa ţul celú noc,

od večera do rána.

Krátke uši, fúzy sivé,
štyri nôţky pohyblivé,
pazúriky ukryté.
Pozor, deti! Uhádnite! 

Stranu pripravila Monika VaškováZdroj : internet



Hitparáda

Premeny speváčky  Nelly Furtado pre Vás pripravila Monika Vašková  

Zdroj : internet
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